Pau Costa Foundation (PCF) és un mitjà per facilitar la trobada entre investigadors,
serveis d'emergència i societat civil. Una entitat global sense ànim de lucre enfocada a
la prevenció i gestió d'incendis i grans emergències amb vocació de divulgar
coneixement i fer tangibles els projectes.
PCF escolta, treballa, crea i difon solucions per a la prevenció dels incendis forestals i la
millora de la gestió de les grans emergències. I ho fa connectant una xarxa mundial
d'investigadors, personal operatiu i societat que intercanvien coneixements, idees i
sensibilitats per aconseguir un canvi sistèmic. L’objectiu és ajudar a desenvolupar
projectes i serveis eficients, efectius i útils.
La PCF busca un Tècnic o Tècnica especialista en incendis forestals per a treballar com a
tècnic/a de suport del seu equip.

Les tasques que la persona candidata haurà de desenvolupar són les següents:
 Suport en tasques de camp en la gestió i prevenció d’incendis
 Suport a l’Àrea de Formació:
o Educació Ambiental per a adults
o Educació Ambiental per a infants
o Formació específica per a serveis d’emergències
 Suport en el desenvolupament dels projectes que actualment es porten a terme
a la Fundació:
o Redacció de documents
o Assistència a reunions
o Desenvolupament d’activitats
 Suport en el desenvolupament de congressos i jornades







Titulació universitària o de formació professional de grau mig o superior o altre
títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat,
en els camps de l’Enginyeria Forestal, Ciències ambientals, Biologia, Geografia o
similar.
Nivell alt d’anglès (B1)
Capacitat de redacció de memòries tècniques
Coneixements demostrables en incendis forestals








Carnet de conduir B1
Ser menor de 30 anys
Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil de la Generalitat de Catalunya
No haver participat anteriorment en cap campanya del Programa de Garantia
Juvenil
No haver estat contractat en pràctiques anteriorment durant un període
superior a un any i mig
Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya
Aportar certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals







Ser membre de la PCF
Capacitat per treballar en equip de manera remota
Disponibilitat per viatjar a nivell nacional i, puntualment, a nivell internacional
Capacitat de treballar sota pressió i de manera autònoma
Coneixements d’altres llengües europees








Contracte de 6 mesos a temps complet (40 hores setmanals)
Sou brut mensual de 1.300 € aproximadament
Lloc de treball a Taradell, amb possibilitat de combinar-ho amb teletreball
Flexibilitat horària
Bon ambient de treball
Incorporació immediata




Les persones interessades poden enviar el seu CV i carta de presentació a
info@paucostafoundation.org (assumpte “Oferta laboral 2018/04 GJ”) abans del dia 15
d’octubre.
Nota. El 15 d’octubre és un termini de referència. La contractació es pot fer amb
anterioritat si es presenta un candidat o candidata que es consideri adequat.

